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Vedere din față a bisericii fostului schit

Ansamblul fostului schit
Fedeleșoiu
monument istoric, județul Vâlcea

Imagine intrare

Schitul Fedeleșoiu este localizat în satul Fedeleșoiu,
comuna Dăești. Fost schit de călugări, actuala biserică de la
Fedeleșoiu a fost începută de Grigore Ghica Voievod în anul
1673 și terminată de Mitropolitul Varlaam în anul 1700. Lucrările
de ridicare a bisericii se continuă și sub domnia Sfântului
Constantin Brâncoveanu. Piatra și cărămida de construcție au
fost aduse din ruinele castrului roman de la Rădăcinești. A fost
zugrăvită „în fresco“ de către Mitropolitul Varlaam în anul 1792
și i s-au mai adăugat chilii în anul 1836.
Fostul ansamblu monahal cuprindea Biserica „Sﬁnții
Apostoli Petru și Pavel“, casa stăreției, ruinele chiliilor în care
trăiau măicuțele și turnul clopotniței. Biserica a fost înconjurată
de o incintă care conferea ansamblului aspectul de cetate.

Biserica - imagine exterioară

După anul 1990, casa domnească a vechii incinte a
fost reconstituită – astăzi doar o ruină. Clădirile fostului schit se
găsesc încă și astăzi, ﬁind parțial afectate de trecerea timpului.
Lăcașul a fost metoc al Mănăstirii Pantelimonului din București.
A avut preot de mir în loc de egumen, încă din anul 1860. A fost
reparată radical în anul 1976, sub preotul Ion Roman.
Elementul principal al ansamblului este Biserica cu
hramul „Schimbarea la Faţă“ (ulterior adăugându-se şi cel al
„Sﬁnţilor Apostoli Petru şi Pavel“). A fost construită după modelul
Mănăstirii Cozia (planul treﬂat, cu turla înălţată deasupra
naosului) şi împodobită cu pictură murală în stil brâncovenesc,
realizată în anul 1702 de zugravii Sima, Ranite, Ştefan şi
Ghiorghie, reprezentanţi ai şcolii de pictură de la Mănăstirea
Hurezi. Valoarea artistică a acestui monument este întregită de
iconostasul brâncovenesc, sculptat în lemn de tei aurit şi
împodobit cu icoane pictate de ieromonahul Iosif. Se remarcă, de
asemenea, portalul monumental de la intrarea în biserică,
sculptat de pietrarul Atanasie din Jiblea şi ancadramentele
ferestrelor executate de meşterul Oprea în anul 1686.

Pictură interioară

În anul 1836, domnitorul Alexandru Ghica construiește
Casa Domnească. După anul 1990, aceasta a fost restaurată,
ﬁind o bijuterie a arhitecturii românești din prima jumătate a
secolului al XIX-lea.
Arhitectura Bisericii din Fedeleșoiu amintește de Schitul
Ostrov, iar fresca, icoanele și iconostasul de lemn sculptat și aurit
și policandrul sunt realizări remarcabile ale artei brâncovenești.
Biserica deține picturi deosebite și decorațiuni sculptate remarcabile.
În pronaos sunt pictate familiile ctitorilor – Gheorghe
Ghica, Mitropolitul Varlaam, Sfântul Constantin Brâncoveanu,
Sfântul Antim Mitropolitul, Onisifor Ispravnicul, iar în naos –
Arhimandriții Ghenadie de Argeș și Ioan de Hurez. Clopotnița
Schitului Fedeleșoiu a fost ridicată imediat după construirea
bisericii.

